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Amendamentul 1
Othmar Karas

Proiect de aviz 
Articolul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. susţine articolul 2 alineatul (3) din 
Tratatul UE, care, în versiunea Tratatului 
de la Lisabona, conectează obiectivul 
instituirii unei pieţe interne cu obiective 
orizontale cu conţinut social şi ecologic, 
cum ar fi dezvoltarea durabilă, „o 
economie socială de piaţă cu grad ridicat 
de competitivitate, care tinde spre 
ocuparea deplină a forţei de muncă şi 
spre progres social” sau protecţia şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului;

2. susţine din toată inima Tratatul de la 
Lisabona şi ia act, în special, de 
următoarele aspecte:

- obiectivul de instituire a unei pieţe 
interne, conex elementelor orizontale cu 
amprentă socială şi ecologică,
- desemnarea, ca domenii-cheie de 
activitate, a pieţei interne, coeziunii 
economice, sociale şi teritoriale, protecţiei 
consumatorilor şi a măsurilor comune de 
securitate în ceea ce priveşte sănătatea 
publică, domenii în care Uniunea 
Europeană împarte competenţele cu 
statele membre,
- importanţa ataşată promovării coeziunii 
sociale şi teritoriale,
- îndemnul adresat statelor membre de a 
depune eforturi în vederea liberalizării pe 
scară largă a serviciilor, în măsura în 
care situaţia lor economică generală şi 
sectoarele economice implicate o permit,
- creionarea politicii privind concurenţa 
ca un instrument de modelare a 
funcţionării pieţei interne, dar nu ca un 
scop în sine,
- respectul acordat autorităţilor naţionale, 
regionale şi locale în domeniul serviciilor 
de interes general,
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- competenţele exclusive ale Uniunii 
Europene în domeniul uniunii vamale, 
precum şi puterile legislative ale 
Parlamentului European şi ale 
Consiliului în ceea ce priveşte măsurile de 
extindere a cooperării vamale;

Or. de

Amendamentul 2
Othmar Karas

Proiect de aviz 
Articolul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de protocolul privind piaţa 
internă şi concurenţa şi confirmă în acest 
context că politica în materie de 
concurenţă este un instrument al 
funcţionării pieţei interne, însă nu un 
scop în sine;

eliminat

Or. de

Amendamentul 3
Othmar Karas

Proiect de aviz 
Articolul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută, de asemenea, faptul că, în 
temeiul articolului 2c alineatul (2) din 
Tratatul CE în versiunea Tratatului de la 
Lisabona, piaţa internă, coeziunea 
economică, socială şi teritorială, protecţia 
consumatorului şi obiectivele comune de 
securitate în materie de sănătate publică 
sunt enumerate ca domenii principale în 
care Uniunea şi statele membre au 
competenţe partajate;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 4
Othmar Karas

Proiect de aviz 
Articolul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, de asemenea, importanţa 
protecţiei consumatorului ca abordare 
integrată în elaborarea şi punerea în 
practică a altor politici ale Uniunii, după 
cum reiese din articolul 6a din Tratatul 
CE în versiunea Tratatului de la 
Lisabona;

5. subliniază, de asemenea, importanţa 
protecţiei consumatorului ca abordare 
integrată în elaborarea şi punerea în 
practică a altor politici ale Uniunii;

Or. de

Amendamentul 5
Othmar Karas

Proiect de aviz 
Articolul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. ia act de invitaţia adresată statelor 
membre, în temeiul articolului 53 din 
Tratatul CE în versiunea Tratatului de la 
Lisabona, să depună eforturi pentru 
aprofundarea liberalizării în domeniul 
prestării de servicii, în măsura în care 
situaţia economică generală şi situaţia 
respectivului sector economic permit acest 
lucru;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 6
Barbara Weiler

Proiect de aviz 
Articolul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. se aşteaptă ca, în conformitate cu 
principiul subsidiarităţii, parlamentele 
naţionale să îşi asume responsabilitatea în 
ceea ce priveşte dimensiunea socială a 
procesului de liberalizare; 

Or. de

Amendamentul 7
Othmar Karas

Proiect de aviz 
Articolul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. susţine competenţa legislativă a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
în materie de servicii de interes economic 
general în sensul articolului 16 din 
Tratatul CE în versiunea Tratatului de la 
Lisabona, mai ales având în vedere 
importanţa acestora în promovarea 
coeziunii sociale şi teritoriale; atrage 
atenţia asupra puterii discreţionare de 
decizie acordată autorităţilor naţionale, 
regionale şi locale prin protocolul privind 
serviciile de interes general;

eliminat

Or. de

Amendamentul 8
Othmar Karas

Proiect de aviz 
Articolul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază, de asemenea, că Uniunea 
Europeană dispune de competenţe 
exclusive în materie de uniune vamală, în 
temeiul articolului 2b alineatul (1) din 
Tratatul CE în versiunea Tratatului de la 
Lisabona; subliniază competenţa 
legislativă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de a adopta măsuri pentru 
consolidarea cooperării vamale, în 
temeiul articolului 27a al Tratatului CE 
în versiunea Tratatului de la Lisabona;

eliminat

Or. de

Amendamentul 9
Othmar Karas

Proiect de aviz 
Articolul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. susţine consolidarea şi definirea mai 
precisă a principiului subsidiarităţii, 
precum şi asocierea parlamentelor 
naţionale la procesul legislativ, în temeiul 
articolului 8c din Tratatul UE în 
versiunea Tratatului de la Lisabona, 
împreună cu protocolul privind aplicarea 
principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii, şi cu protocolul privind 
rolul parlamentelor naţionale în Uniunea 
Europeană;

9. susţine consolidarea şi definirea mai 
precisă a principiului subsidiarităţii, 
precum şi asocierea parlamentelor 
naţionale la procesul legislativ; 

Or. de
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